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DUTCH ASSOCIATION OF BARBRRSHOP SINGERS

TEN GELEIDE
Heerlijk zittend uit de wind, in
het zonnetje schrijf ik mijn TenGeleide. Na enig huiselijk overleg
om de tuinmeubelen nu wel of
niet van zolder te halen, mocht ik
uiteindelijk het sjouwwerk verrichten en ook de poten onder de
tuintafel schroeven. Het was meteen een feestelijk gezicht in de
tuin. Mijn wederhelft. zeer gevoelig voor de Paassfeer, legde
snel een fraai geel kleedje op de
tafel en plaatste wat takken van
de krulwilg in een glazen vaas.
Paaseieren van plastic in pasteltinten sierden op hun beurt weer
de krullerige takken, en jawel de
lente is nu echt begonnen.
Ongeveer een uur later kwamen
mijn barbershop-vrienden en hebben we de buren, ook zittend in
de voorjaarszon, getrakteerd op
enkele songs.
Dat is de ultime gezelligheid die
door harmony tot stand komt.

DABS - TUNES
INFORMATIEBLAD
VOOR DE LEDEN VAN DE
DUTCH ASSOC I ATION
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Voor hen die zeggen: 'Repeteren
op Paaszaterdag, is dat normaal?'
Nee natuurlijk niet, maar met een
reizende barbershop-makker in je
club moet je soms op de gekste
tijden repeteren.
Terug naar deze uitgave van
Dabs-1\tnes. Het belangrijkste op
dit moment is natuurlijk het Harmony College van 20 en 21 april
a.s. te Eist bij Rhenen.
De commissie die de taak had deze activiteit te organiseren. is
vlak voor Pasen nog bijeen geweest om alles passend te krijgen. Vele barbershoppers hebben
zich ingeschreven, dit tot genoegen van het bestuur dat zich sterk
had gemaakt bij de SPEBSQSA
in Kenosha. en zodoende drie
barbershop-corifeeën kreeg toegewezen. iet alleen voor het
weekend , zij komen reeds een
week eerder.
Vele koren en enkele kwartetten
zullen nu een dag en een avond
gebruik maken van Tom Gentry.
Ev Nau en Jim DeBusman.
De DABS heeft gelukkig enig
aanzien bij onze moederorganisatie in Amerika en dankzij de
reizende ambassadeur in het
bestuur die veel PR maakt voor
DABS, was dit mogelijk.
Aan alle barhershoppers in ·oe
Eikelkamp' te Eist vast een goed
Harmony College toegewenst.
De redactie ziet gaarne wat kopij
en leuke foto's tegemoet.
Let op de kopijsluiting van nr.
91/4.
In dit nummer van Dabs-Tunes
treft u natuurlijk weer de columnisten Hans Eekels en Chat
Woodshedder aan.
In Eindhoven halen onze Brabante barbershop-broeders regelmatig
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de pers. U leest hier meer over in
dit blad.
Holland Harmony houdt haar
conventie op 617/8 juni a.s. Meer
informatie van deze damesbarbershoppers en hun conventic
op een van de volgende pagina's.
Dabs-1\tnes heeft ook deze keer
weer nieuws te melden. Heeft u
trouwens de twee nieuwe advertent ies opgemerkt?
Een goede zaak. U wil DabsTunes toch ook houden zoals het
is?

Probeer nog eens in uw eigen
omgeving een advertentie los te
krijgen. Een hele pasina kost
f 400.--. een halve I 250,-- en
een kwart pagina f 150,-- per jaar
of vijf numme~. Niet zo duur
lijkt me, doet uw best!!!

Red. - Ton 1'011 Aan
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KOPIJS LUITING
DABS -T UNES
Het eerstvolgende nummer van
'Dabs-Tunes' nummer 91-4, zal in
mei 1991 uitkomen.
De kopij-sluiting voor dit nummer is op 19 mei 1991.
Noteer deze datum vast in uw
agenda!
Voor degenen die kopij hebben
voor het eerstvolgend nummer.
dienen dat in te leveren bij:
Aat Snellink
Hooskamperweg 5.
6741 CA Lunteren.
De planning voor 1991 van de
uitgaven van Dabs-Tune is:
91 /4 - kopijsluiting 19/5-'91
91 /5 - kopijsluiting 22/9-'91
91 /6 - kopijsluiting 311 1-'91

~.
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FRC>IVI T H E C:HAIR
Hoog in de
lucht ergens
boven Birma
wordt deze
'Chair' geschreven. op weg
naar huis in de
wetenschap dat
Pasen de deadThco C. '"n Dijk
line is voor
kopij. Hoog in
de lucht krijgt een mens vaak
andere gedachten. Vaak milder,
het is allemaal zo betrekkelijk wat
je op de aardbol aan 't doen bent
denk je dan, vliegend op 11 kilometer hoogte.
En zo voel ik mij nu ook. Al

schrijvend vraag ik me af wat
ons, mijzelf inbegrepen, de laatste
tijd bweld heeft. Lijkt me niet
zo verstandi~, mijn excuses daarom. Misschten vergeten we teveel
dat onze hobby zo'n grote positieve uitstraling heeft en kan hebben, omdat we ons teveel met
kleine, minder belangrijke, zo
niet belachelijke zaken hebben ingelaten. Positief inderdaad. Misschien vergaat u het wel net als
het mij vergaat: Als ik in mijn
werk over onze gezamenlijke hobby, het zingen (van barbershopstyle music) vertel, dan krijg ik
vaak als reactie te horen dat ik er
zo blij bij kijk.

Wel mensen, dat moet toch een
signaal zijn, als we al blij kijken
als we erover praten, wat een
kracht, een positieve kracht hebben we dan niet wanneer we
daadwerkelijk zingen?
Ik ben dan ook vanaf nu van plan
het met u in deze rubriek alleen
te hebben over de goede kanten
van onze hobby.
Kinnesinne, afgeven op elkaar,
ruzietjes, daarvoor steek ik
voortaan mijn kop in 't zand.
U ook?
lt's good te be a barbershopper!

T11eo van Dijk - Preside111
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LAATSTE land. We kunnen dus stellen dat 10.00 - 10.30 uur General session
over een professionele beman- 10.30 - 12.30 uur 4 workshops
NIEUWS we
ning beschikken.
van elk twee uur onderbroken
door een lh uur pauze
HAR MONY COLLEGE Workshops
12.30- 13.30 uur
Lunch
Nog even en het is zover, ons
derde Harmony College.
Zo vlak voor deze zo belangrijke
activiteit heeft de organiserende
commissie alles op een rij.
De huisvesting, de docenten, de
workshops, de show en alles
daaromheen.
Gelukkig zijn er veel deelnemers,
zelfs meer dan vorg jaar. Dat betekent dat er zo wel op de zaterdag als op de zondag steeds ruim
honderd barhershoppers enthousiast en vol verwachting de workshops zullen volgen. Ook zulJen
er zo'n 70 zangers overnachten.
Al met al een groot succes.
De DABS heeft zo'n 370 leden en
±40% volgt het Harmony
College.
Het bestuur is dan ook zeer gelu!góg met deze ontwikkeling.
Zeker nu we de beschikking hebben over drie formidabele docenten uit Amerika en ... een zowel
in Nederland als in Engeland gerespecteerd docent. Deze bekende
barbershopper, Floor van Erp, is
met zijn specialiteit Interpretatie/sound veel gevraagd in Enge-

Na diverse telefoontjes naar Amerika is besloten tot de volgende
opzet.
Jtm DeBusman
Vocal Technics
Ev Nau
Stage Prese11ee
Floor van Erp lmerprerarion/Sound
Tom Gentry
Kwaner-coaching
Onder kwartet-coaching wordt
verstaan: Hoe met elkaar omgaan
in een kwartet en natuurlijk
sound, interpretatie, arrangement
en SP.
Deze workshops zijn speciaal bedoeld voor DABS-kwartetten,
maar natuurlijk ook voor aspirant
kwartetzangers.
De andere docenten zullen u hun
specialiteit doceren voor zowel de
individuele barhershopper als de
met name de naar meer kennis
hunkerende kwartetzanger. Dus
wanneer het bij Tom Gentry te
druk is, kunt u ook met uw
kwartet terecht bij een van de
andere leraren.

Programma Zaterdag
08.30 - 10.00 uur
Inchecken
s.v.p. niet allemaal
op het laatst komen

13.30 - 14.00 uurGeneral Session
14.00 - 16.00 uur 4 workshops
van elk twee uur onderbroken
door een lf2 uur pauze
16.00- 16.30 uur General Session
17.30 - 19.00 uur
Diner
19.15 - 20.15 uur Repetitie voor
medewerkenden
aan 'Show-Time'
20.30- 21.30 uur 'Show-Time'
hierin zullen
twee koren en
DABS-kwartetten
optreden
21.30 - ? uur
Afterglow

Programma Zondag
07 .30 - 09.00 uur
Ontbijt
08.30 - 10.00 uur
Inchecken
s.v.p. niet allemaal
op het laatst komen
10.00 - 10.30 uur General scssion
10.30 - 12.30 uur 4 workshops
van elk twee uur onderbroken
door een 1/2 uur pauze
12.30 - 13.30 uur
Lunch
13.30 - 14.00 uurGeneral Session
14.00 - 16.00 uur 4 workshops
van elk twee uur onderbroken
door een ~ uur pauze
3

DABS-TVNES
16.00 - 16.30 uur General Session
16.30 uur
Sluiting
Harmony College '91
Let's Get Tagether Again'
In principe is het de bedoeling
dat u de gekozen workshop in
zijn geheel volgt, d.w.z. dus twee
uur. Overstappen in de
pauze naar een andere workshop
betekent dat u qua lesinhoud.
halverwege de andere workshop
instapt.
Wanneer blijkt bij aankomst in
een leslokaal dat dil reeds overvol
zit. kies dan een andere
workshop.
Wegwijs
Bij het inchecken ontvangt u een
badge. Deze badge geeft u het
recht deel te nemen aan de
workshops en aan de maaltijden/
logies waar u voor heeft betaald.
Er zijn drie kleuren badges, een
kleur voor de deelnemers aan het
gehele weekend. een kleur voor
de zaterdagdeelnemers en een
kleur voor de zondagdeelnemers.
Op duidelijke wijze wordt aangegeven waar de vter leslokalen
zich bevinden.

In de grote zaal worden de General Sessions gehouden.
Zaterdagavond: 'Show-Time'
Afgelopen jaar was gekozen op
de zaterda$avond voor Tagsinging. Dtt jaar heeft de commissie een ander idee.
In de General Sessions zal onder
leiding van een kwartet (de drie
Amerikanen en een DABS-er) onder andere een song worden ingestudeerd. Deze song zal dan in
de zaterdagavond-show.
genaamd 'Show-Time· gezongen
worden door twee koren van deelnemers aan het Harmony College.
U moet zich dan wel via het inschrijfformulier, dat u bij het inchecken ontvangt, inschrijven.
Dan wordt u ingedeeld bij een
van de twee koren.
Zo vlak voor de avondshow (zie
programma) wordt onder leiding
van Jim DeBusman en Tom Gentry nog even geoefend, zodat een
goed optreden kan worden
verwacht.
Uiteraard zullen beide koren nog
wel enkele songs meer zingen.
maar dat moet u zelf regelen met
de beide Amerikaanse dirigenten.

Op deze manier 1-mnnen álle deelnemers aan het Harmony College
meedoen aan de Show.
Die aanwezige DABS-kwarteuen
die ook willen optreden in deze
show, dienen zich eveneens via
het inschrijfformulier op te geven.
ook zij mogen enkele songs ten
gehore brengen. Natuurlijk doen
de kwartetzangers ook mee met
een van de twee koren.
Dit hele show programma zal
vlorden gepresenteerd op. en dat
kan ik u nu vast beloven. wel
heel speciale en professionele wijze. door Ev au.
Menig Nederlandse spokesman
zal hier wat van op kunnen
steken.
Ev Nau is ook degene die de
shows presenteert op het Harmony College in Amerika.
Na dit 'Show-Time· programma
van ongeveer één uur kan in de
bar de afterglow beginnen.
Het laat zich aanzien dat 'De
Eikelkamp· alleen door barherhoppers bewoond zal zijn. Tk
venvacht dan ook dat vele songs
tot ver over de Veluwe te horen
zullen zijn.

Steelcase Strafor
Richt kantoorgebouwen compleet in,
ondermeer met het 'Ellipse' programma.
Ellipse is ontstaan uit een nauwe
samenwerking tussen de afdeling produkt·
ontwikkeling van Steelcase Strafor en de
ontwerper Henner Wenner van Delta Des1gn.
Zu1vere lijnen. perfektie Harmonie. moderne
matenalen en subtiele kleurstellingen, het IS de
absolute eenvoud 1n al haar sterkte.
Ellipse kan elke arbeidsplaats een
persoonlijk karakter geven en beantwoordt aan
de e1sen van groe1ende ondernem1ngen.
Belangnjkste kenmerk een volmaakte
flcxtbii iiCII op d tverse niveaus.
Deze flex1bihte1 t b1edt de mogelijkheld elke
arbeidsplaats in cellenkantoren of open
rumles 1n te richten.
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·wat mee te nemen
Enkele belangrijke zaken mag u
niet vergeten. Allereerst een
slaapzak met handdoek en toiletspuJien. Natuurlijk is de PitchPipe ook aanwezig in uw bagage.
Cassene-reçorders kunnen eveneens van pas komen om later de
les nog eens door te nemen. Ook
schrijfmateriaal en misschien uw
fototoestel , leuk voor later.
Wanneer u zich kleedt in de
vrije-tijds kleding van koor of
kwartet zal dat zeker de hele
sfeer ten goede komen.
Hoe te rijden
Komende vanuil hel zuiden:
Richting Utrecht, Tiel nemen bij
kruispunt Dei!. Dan afrit Rhenen,
door Rhenen na ±6 km weg
rechts naar Veenendaal. aan de
linkerzijde 'De Eikelkamp'.
Komende vanuit her westen:
Afrit Veenendaal richting Rhenen
en Eist of via Driebergen en
Doorn weg naar Rhenen, dan na
Eist Links naar Veenendaal. Links
op deze weg treft u 'De Eikelkamp' aan.
Komende vanuit her noorden:
Weg Wageningen Rhenen nemen.
door Rhenen na ±6 km weg naar
Veenendaal, dan aan de linkerkant
'De Eikelkamp·.

De week voor bet HC
Bijna alle koren en een aantal
kwartenen hebben zich opgegeven
voor coaching door Tom, Jim of
Ev in de week voor hel Harmony
College. Immers deze heren zijn
dan al in Nederland, zie DabsTunes 9113.
Voor meer informatie kunt u
terecht bij Aat Snellink,
Telefoon 08388 - 3664.
Het DABS-bestuur en de organiserende commissie: Bob Slavenburg, Aat Snellink, Andries
Selie. Herald Hoeksema en Ton
van Aart wensen u veel educatief
plezier.

Red. - Ton 1•an Aart
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BARBERSHOP:
EEN BLIJ
V IR US
Een pakkende kop in het fraaie
en in full-color uitgevoerde tijdschrift onder de naam '5-Sterren
Magazine'.
Een magazine voor zuid-oost Brabant waarin veel informatie over
business in deze regio. Naast de
gebruikelijke commerciële informatie, besteedde de redactie van
dit blad in de uitgave van maart
ook aandacht aan barbershop.
Positivo's...
De sub-kop van het artikel. royaal
bemeten over IY2 pagina, luidde:
'De zingende positivo's van de
Southern Comfort Barber Mates'.
De PR-man van onze Eindhovense collega's heeft goed zijn best
gedaan. Hij heeft zéker op positieve wijze de barhershop 'verkocht', dat kan men concluderen
na het lezen van de koppen.
De inhoud van het artikel, gelardeerd met twee fraaie kleurenfoto's van zowel de 'Gals' als
'Mates'. geeft een beeld van wat
barhershop nu eigenlijk is en
voorstelt. Zo wordt het ontstaan
van barhershop uitgelegd, het
eigen taaltje, zoals de journalist
het noemt met een woord als
'afterglow', het zingen zonder begeleiding, de choreografie en
daarmee samenhangend de showkleding.
Allemaal zaken die net even anders zijn dan bij andere koren.
Eerste lustrum...
Ook werd aandacht besteed aan
de opmerkelijke wijze hoe vijf
jaar geleden het koor is ontstaan.
De oplettende lezer van DabsThoes zal zich herinneren dat het
toenmalige Eindhovense kwartet
'One Tone Higher' op een zaterdagmiddag in Woensel , een buitenwijk van Eindhoven, heeft
staan zingen. Dat leverde toen
een 40-tal leden op. Het gros van
die leden is nóg steeds lid van de
Mates.
Het geeft duidelijk aan hoe gezellig het is daar bij Johan Janssen
op de repetities.

Harmony...
Om terug te komen op het artikeL Frans Visser. secretaris van
de Mates, deed een mooie uitspraak: 'Een barhershopper is een
grotere idioot dan een lelijke
eend-rijder die in de stromende
regen een motorrijder met pech
gaat helpen'.
Ik mag mezelf ook rekenen tot
het ras van de barbershoppers,
maar toch wil nog wel eens
nadenken over die uitspraak.
Maar voor de lezer van dit magazine zal in ieder geval duidelijk
zij11 dat barhershoppers het aardig
ku11nen vinden met elkaar, dat
heet dan harmony.
Al met al weer een goed stuk
promotie voor onze hobby.
Laten we hopen dat door dit artikel weer enige enthousiastelingen
zich opgeven als lid van de
'Southern Comfort Barber Mates'
en '-Gals'.

Red. - Tun van Aart
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FOR PLEASURE
VERSTERKT
ZICH MET
ZWEED
Nu de perikelen en de naweeën
over de afgelopen conventie een
beetje zijn geluwd, volgt hier een
bericht uit Nieuwegein.
Een goed en een slecht bericht.
Eerst maar het slechte.
Harry Minck, de bariton van 'For
Pleasure', deelde ons kort na de
conventie mee, dat hij wilde stoppen met barbershop. De reden
waarom doet hier niet terzake,
maar wij kunnen u verzekeren,
dat het voor beide partijen begrijpelijke omstandigheden waren.
Wij , 'restant' van het kwartet,
kijken in ieder geval terug op een
hele prettige en succesvolle periode met Harry.
Nu het goede bericht.
Wij zouden geen fanatieke barhershoppers zijn als we niet onmiddellijk op jacht gingen naar een
loslopende en goede bariton.
De jacht was van kone duur en
succesvol.
5
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Wij mogen u onze nieuwe bariton
voorstellen: zijn naam i Carl
Breitholz. heeft de Zweedse
nationaliteit en wal. lead in
"Charlie·s Troupe·. Dit kwartet
was mike-warmer op de eerste
DABS-conventie.
Carl is van origine bariton en dat
kwam ons uitstekend uit.
Denkt u nu niet dat hij voor elke
repetitie uit Zweden overkomt.
Carl is inmiddels gelukkig getrouwd en woont en werkt m
Nederland.
'For Pleasure' gaat dus gewoon
door en wij hopen on op de
komende conventie weer te presenteren.
Willem Elsil1k

• • • • • • • • • •

N
E
W
S
FROM THE WORLD
IN FOUR-PART
HARMONY
In de eerste uitgave van "The
Globe'. het blad voor barhershoppers around the globe, trof u al
een aantal interessante artikelen
aan van barhershoppers wereldwijd.
Zo'n vier keer per jaar komt dit
magazine uit en de uitgave van de
winter '90/91 Volume l. no. 2
kunt u op korte termijn verwach-

ten de uw eeretaris van uw koor
of kwartet.
ln deze uitgave wordt aan 'n 8-tal
barhershop-organisaties aandacht
besteedt.
De teksten zijn uiteraard allemaal
in het Engels. In Dabs-Thnes is
de door mij gevraagde 'vertaler"
niet komen opdagen. zodat u het
moet lezen in onze zangtaaL
Dat moet lukken.
Wilhelmus...
Onder het hoofdstukje DABS
wordt ondermeer gcsproken over
ons nationale volkslied.
Ene Val Hicks. society arrangeur.
heeft op verzoek van het bestuur
het Wilhelmus in barbershop-style
gearrangeerd. Bob Slavenburg
heeft de partituur en voor zover
bekend is, i het arrangement nu
beschikbaar voor ieder die het
wil hebben.
Het is een goede gewoonte van de
SPEBSQSA om op belangrijke
evenementen. zoals de conventie
en Harmony College, het nationale volkslied van alle aangesloten
organisaties te zingen.
Zoals ieder weet zijn Amerikanen
bedeeld met nogal wat patriottisme. zij stellen het dan ook zeer
op prijs dat buitenlandse gasten.
op bezoek in de State , hun
volkslied tijden shows of singouts ten gehore brengen.
Uit eigen ervaring kan ik u mededelen: succes verzekerd!

Red. - Ton van Aart
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HELLO
HARMONIZERS
Dabs-Thnes is een veel gelezen
blad, ja toch? Het moet gezegd,
dat het iets aanstekelijks geeft bij
het lezen ervan, omdat er altijd
wel wat in vermeld wordt waar je
van opkijkt.
Zo ook weer in de vorige uitgave.
De koren binnen de DABS hebben een collega-koor erbij; de
13de in de rij met de veelbelovende naam: ·ouketown Barhershop
Singers·.
Welaan. het getal 13 is sowieso al
een uitdaging om de doemverhalen daaromheen te loochenstraffen
6
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en 'Duketown' heeft toch iets
Hertoog'lijks plechtigs over zich
en wie dan nog niet weet over
welke stad ik het heb. die raadplege de lijst van aangesloten
koren maar verdorienogeensaantoe!
En voor de wel héél oppervlakkige. muzikaal minder. onderlegde lezer, 'Jazz in Duketown· is
een festival dat wereldwijd bekend staat. dus we hebben in
ie~er geval met muzikale voca
listen te maken.
Overigens is volgens mij het Jazzfestival in Breda het grootste van
Nederland en wat te denken van
het North-Sea Festival?
Hoe dan ook, blij dat ik weer een
twinligtal nieuwe 'shoppers' onder
mijn lezers erbij krijg; de zonnige
bijdrage van die zuiderlingen met
Bourgondische achtergrond, staat
volgens mij garant voor de ideale
combinatie, het nuttige(n) met het
aangename te verenigen. Dus,
welkom riserbeklimmers met een
hooggespannen concurrentie verwachting in het verschiet. wc
kijken naar jullie uit.

1-ee
.

HENNY HOOGêVEEN /
'OfO ~ va:o

Hoofdstraat 49
2203 ET Noordwijk
Telefoon 01719 - 12544

En de eerste gelegenheid dient
zich al aan: het Harmony College
in Eist, waar we elkaar in 'Eikelkamp·, hoe toepasselijk. zullen
ontmoeten.
Trek je niets aan van die naam
\vant het is puur toeval .
Vroeger \vaS dat kennelijk een
oord voor godvrezende gekniekouste plusfour-broeken en dan
ligt zo'n naam snel voor de hand.
maar ik denk dat het hem in het
volgende zit:
daar worden namelijk de vele
eikels die er nog liggen omgezet
in noten en die worden op hun
beurt weer op vocale wijze verwerkt tot de door ons zo geliefde
close-harmony-barbershop-stylemuzikale hoogstandjes onder
barberinaal toezicht van dit keer
drie cracks uit de Verenigde
Staten, als we de vorige DabsTunes tenminste moeten geloven.
Die zogenaamde muzikale notenkrakers, de 'Nuts-cracks' zijn:
Ev Nau, Jim DeBusman en Tom
Gentry.
Ik zou willen zeggen shoppers:
Take them or leave them. it's up
to you!
Als tolerant bekend staand ederland. valt het mij op dat DABS
voornamelijk bestaat uit mannen
die van Europese origine zijn in
het algemeen en van Nederlandse
origine in het bijzonder.
Hoe zit dat dan met al die
etnische medelanders, die op
vocaal gebied toch ook niet
achter-lijk zijn?
Als er toch één stijl is waarin zij
zich snel zouden kunnen integreren , dan is dat toch wel in de
wereld van den Barhershop zo
dunkt mij.
Hun nu nog in onze oren onsamenhangend kl inkend gejammer. waar voor mij geen muzikaal touw aan vast te knopen valt.
zou het zeer goed kunnen doen
bij hun entree in de westerse cultuur, waarin met name barhershop uitstekend excelleert.
Hun sonore stemmen worden dan
herkenbare tenors om jaloers op
te worden en shoppers, ik zie het
al voor me: 'Ladies and Gentlemen. your attention please for the
'Ramadan Barbershop Singers !'
Of her 'Barbershop Mosque
Quartet', of 'The Achmed Singers'.

Wonderlijk, dat er uit die hoek,
die steeds groter wordt. niets te
verwachten lijkt. Of. is de zich
graag wereldomvattend willende
gedachte van 'Lct's Get Together
In Harmony' slechts een nietszeggende slogan die toch iet\vat
heimelijk zijn grenzen kent?
Okay shoppers, just a thought!
De ederlandse bodem voor
barbcrshop-cultuur wordt steeds
zuiverder van onkruid en rijper
voor het wortelschieten van nieuwe ontwikkel ingen. Kijk maar
naar de komst van koor 13 en als
dat onder andere te danken is aan
mijn bijdragen, hoe cynisch ook
soms, dan zal ik die graag blijven
leveren. Daar heb ik dan nog wel
minstens vier afleveringen voor
over in Dabs-Tunes zonder mij
overigens daarvoor op te
dringen ...
See you in Eist guys!
Chat Woodsbedder

• • • • • • • • • •

INTERNATIONALE
BARSERSHOP-SHOW
IN
EIND HOVE N
CWSE {d'in) HARMONY

Zaterdag I juni 1991 kunt u alvast
reserveren in uw agenda.
In Eindhoven staat er wat te gebeuren. Het Philips Ont~pannings
Centrum (POC) is dan voor de
laatste avond geopend.
En hoe kun je zo'n avond beter
vullen dan met een barbcrshopshow.
Veel internationale en nationale
toppers staan in het programma.
Zo is er het 'Erster Kölner Barhershop Chorus' uit Keulen.
Uniek is dat zij ook enkele lokale
KeuJse liedjes m barbershopstyle
ten gehore zullen brengen.
Verder 'Southern Union· uit
Dorser, Engeland. bekend om
hun zeer goede Stage-Pre ence.
de act met de grafzerken zal nog
menige Engelandvaarder zijn bijgebleven.
'RSVP', een dameskwartet uit
7
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Exeter met zonder twijfel de
mooiste bass van Engeland.
'By Appointment' uit Dor et.
winnaar van de prelims en een
grote kanshebber tijdens de komende conventie.
Daarnaast 'Cristal Sound' en
'Why Four·, onze ederlandse
kampioenen.
Uit Nederland verder de ·coastline Chorus' uit Vlissingen en
'The Gaggling Ganders Gang· uit
Goes.
Uit Eindhoven 'Southern Comfon
Barber Gals' en 'Southern Comfon Barber Mates'.
Laatstgenoemde tekent ook voor
de organisatie.
'Vocal Group Cluster', een closeharmony groep van het Brabants
Conservatorium in Tilburg en
'Vocal Group Lizzy Kean' zullen
ook van zich laten horen.
Kaarten voor deze avond kosten
slechts f 12 ,50 en kunnen telefonisch besteld worden bij:
Loek de Wen (040 - 512698)

• • • • • • • • • •
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DABS'ERS
Zoals de oud-nationaal koorleden
nog wel weten is het DABS-koor
in 1990 gestopt met als eindbesluit dat. indien er een speciale
uitnodiging zou komen, het koor
altijd weer voor zo'n uitnodiging
kon worden opgestan.
Deze vraag is nu aan de orde.
Aan alle secretarissen van de
koren is informatie verstrekt over
een verzoek van Gerry Holland,
Convention Overseas Co-ordinator.
Zijn vraag is of er zoveel mogelijk Nederlandse barbershoppers
naar de Engelse conventie in
Birmingham willen komen. om
als koor op te treden.
De conventie wordt gehouden van
vrijdag 2 mei t/m maandag 5 mei
1992.

Zorg dat u er snel bij bent want
de belangstelling is groot.
Wij zien u graag in Eindhoven op
I juni a.s.
With A Song ln Our Hean.
Joep Wijn - Southem Comfort
&rber Mates

In 1989 en 1990 zijn we als
Nationaal koor in resp. Boumemouth en Harregate geweest.
De heer Holland schrijft dat wij
als Nederlands koor toen wat
weinig tijd hebben gehad 'on

stage' en dat wil men nu verbeteren door, alle Europese koren uit
te nodigen in de show.
Europa '92 ook in barbershop.
ln de brief aan de secretarissen is

gevraagd om het verwek aan de
koorleden kenbaar te maken en
dat belangstellenden zich bij ondergetekende kunnen opgeven.
Wij willen zeer graag de stan
maken, maar toch ook wel zekerheid hebben over het aantal deelnemers alvorens verder actie te
ondernemen.
Inmiddels zijn er een paar telefonische reacties geweest en de eerste aanmeldingen zijn reeds
binnen.
Een van de vragen die worden
gesteld is hoeveel zoiets gaat
kosten.
Dat is op dit moment wat moeilijk vast te stellen, zolang er nog
geen totale opgave van deelnemers is.
Bij een groot aantal deelnemers
zal zeker een grotere koning bedongen kunnen worden dan bij
een kleiner aantal deelnemers.
Bovendien reizen sommigen op
eigen gelegenheid en 'plakken' er
nog een paar dagen aan vast.
En ook zal de vraag moeten worden beantwoordt hoeveel dagen
het 'koor' denkt te gaan.

CULLMANN MAGIC STATIEF-SYSTEEM
Hc1 '""''.kri iJ~C CULLM ANN M,,git ,1111iof.
'"" ahlju hiJ U 1c hchhcu.
Voor hc1 cer'1 ;, er een ' Wikl dal teer •·nrn ·

pat:t i ~ Cl"' '~ .:m in npgcvuU\\Cfl , l:tnd ). ongc·
h,(,ll ij"- 'tilhid en mei ccn ~I.!\\ u.:hl H lll ,lcch t~
11180 gra m.

Het Magie 2 statief
is te gebruiken
als:

driebeenstatief
tweebeenstatief
eenbeenstatief
~~lf~~tb~ toto-importen ~ ft
loodsweg 2·8
8243 PH Lot;stad
T·f-~62002

Teltx 76396 AXJTE
TtiCfax 0320().48895
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om alle activiteiten goed te laten
Voor de komende conventic in
Boumemouth heb ik wel een aan- verlopen.
tal prijzen uitgaande van de huidi- De loting voor kwartetten en
koren is inmiddels achter de rug.
ge koers van het pond in 1991.
zodat de deelneemsters zich kunDoch beschouw dit al een innen opmaken voor de sportieve
dicatie.
vocale
strijd.
Conventie entreeprijs J:IO f 35.00
(altijd te betalen)
Showkaart vrijdag J: 5 f 17,50 Competities...
Showkaan zaterdag J: 61h f 22,75 Voor de kwartetcompetitie op
Showkaart zondag J: 51h f 19.25 vrijdagavond hebben zich acht
kwartetten gemeld.
indien wij in de show van zaterdagavond optreden dan kunnen de De volgorde van opkomst is:
koorleden niet in de zaal. dus zou - Bel Esprit
- Side by Side
men aiJeen een kaart voor de
- Key Change
vrijdag- en/of zondagavond kun- Quadrofenia
nen bestellen.
- Riverside Quartet
Nachtboot slaapstoelen f 140,00 - Mistery
Nachtboot hut
f 229,00 - For Fun
(op basis van retour)
- Double Trouble.
Bus in Engeland
f 51,00
3 x Overnachten 8&8 f 240.00 Voor de koorcompetitie zijn elf
Men moet rekening houden met
koren ingeschreven.
een totaalprijs van ±f 550.-Hun volgorde van opkomst is:
uitgaande van drie dagen.
- Goose City Singers
We zouden ook natuurlijk als
- New Harvest Singers
koor kunnen besluiten tot een trip - Midland Sound
van minder nachten.
- Harmony Singers
ogmaals exacte kosten kunnen
- Bewitched
dus nu nog niet worden op- West Side Sound
gegeven.
- Sound Waves
- Sea Sound Singers
Resumerend:
- Rhine Singers
- Conventie Birmingham;
- Southem Comfort Barber Gals
- Weekend van 2 tlm 5 mei 1992; - New City Harmonizers.
- Optreden in een show;
- We gaan alleen als het een
groot koor is:
- Het is éénmalig.

jury...

De organisatie van deze conventic
heeft besloten om wederom een
dubbele jury te nemen. Op sommige onderdelen is het zelfs mogelijk dat er drie jury-leden zullen zijn.
Op dit moment zijn nog niet alle
leden benoemd. maar zeker is dat
Carol Sherry. Sandra Landey,
June William en Riannon Wittie
er zullen zijn.
Er is ook een grote kans dat er
een heus Nederlands jury-lid benoemd zal worden.
Feest...
Het conventie-team heeft grootse
plannen, niet alleen om de conventie goed te laten verlopen,
maar ook om zaterdag-nacht een
groot feest te houden.
Het is de bedoeling op deze
lustrum-conventie, na de zaterdagavond show, dat het festijn zijn
afsluitend hoogtepunt krijgt in de
KempenhaL
Er zal een dansorkest zijn. zodat
de spieren gestrekt kunnen worden na de lange zit van de show.
en er zal ook worden gezorgd
voor hapjes. niemand hoeft te
vcrhongeren.
Een succes lijkt verzekerd.
Het echte sluitstuk van de conventie zal de 'Late Late Glow

~aar Engeland voor de derde keer,
met honderd of meer !

In Harmony
Tjakko Hoekstra

TAPPERIJ
EETCAFÉ

• • • • • • • • • •

CONVENTIE
NIEUWS

HOLLAND HARMONY
ln 'Telebaba'. het clubblad van de
Nederlandse barbershopsters
verenigd in 'Holland Harmony·.
van maart jl.. \varen enkele pagina· gewijd aan hun conventie op
7. 8 en 9 juni 1991.
Er wordt door velen hard gewerkt

DE EETERIJ
Voor barbershoppers die van de geneugten van het leven houden.
Breede Haven 13. 5211 TL 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 - 145884
9
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Show· zijn op zondagmiddag van
12.00 uur tot 14.00 uur.
Natuurlijk zal niet elke barbershop-ster(per) daar bij kunnen
zijn. daarom die party in de
nacht daarvoor.
Voor belangstellende DABS'ers
nog het volgende.
Het geheel vindt plaats te Veldhoven in 'Koningshof. ons allen
welbekend.
Op vrijdag-avond is er de kwartetcompetitie. Een toegangsbewijs
kost f 5,--.
Op zaterdag-middag is er de
koren-competitie. Toegang f 5,--.
Voor de zaterdag-avond show is
de toegangsprijs vastgesteld op
f 15,--.
Wanneer er meer informatie is
hoort u dat zo spoedig mogelijk ,
wellicht in een volgende DabsTunes.

Red. - Ton van Aart

• • • • • • • • • •

BAR I- TONIGHT
Dagboek ''an een barbershopper.
07.00 uur
De door mijn broer (hij is elektrotechnicus) kunstig aangepaste
wekker loopt af en brengt een in
volume aanzwellend en aanhou-

dend dominant septiem accoord
ten gehore. Ik zie wat digitale
cijfertjes voor mijn ogen dansen,
maar kan er voorlopig nog geen
tijd aan ontlenen.
Ik verlang terug naar die goeie
ouwe rijd. toen een klok nog de
tijd aangaf. Tegenwoordig moet je
eerst rekenen.
eem nu 15.35 uur uit de TVgids. Eerst 12 eraf geeft 3 uur.
Dan 35 min 30 is 5. dat is positief, dus 5 óver her half. Drie
plus I is 4.
Eindelijk. her is vijf over half
vier. Kent u dat?
Overdag gaat het nog wel, maar
·s ochtends vroeg lukt dat niet altijd. Ik geef op goed geluk een
klap op de wekker en val weer in
slaap.
07.20 uur
Zelfde ritueel. maar nu kom ik
eruit. Tk slaap nogal hoog, dus ik
moet via de risers naar beneden.
Mijn pyjama met een notenbalkmotief blijft onder mijn
SPEBSQSA-kussen en ik neem
een douche.
De DABS-zeep en een Holland
Harmony-handdoek doen even
mijn hobby vergeten en voorzichtig kijk ik in mijn handspiegeltje
(volgens de Amerikanen een
'Personal Vocal Analyser'). dat ik
laatst van een Amerikaanse barhershopper heb gekregen.
Ik schrik niet.

MOBOUWB.V.

LEVERANCIER ~N DROGE AFBOUWSYSTEMEN

Postbus 2032, 5300 CA Zaltbommel
Telefoon (04180) 16350- Telefax (04180) 14322

10

08.00 uur
Ontbijt. De structuur ligt vast.
Eerst een Intro met 'I like coffee,
I like tea·. Dan verse melk, een
medley van beschuit met hagelslag en als up-rune een tweede
bak koffie. Het is nog wat te
vroeg om een pitch-pipe te stoppen, dus steek ik een sigaret op,
merk 'Kenosha Light'.
08.30 uur
De telefoon gaat. Ook hier heeft
mijn broer wat geknutseld.
Afhankelijk van degene die belt,
klinkt er een romantisch 'I love
you truly' door de kamer, bijvoorbeeld als mijn vriendin opbelt, of een zwaarmoedig 'I can
get you' (inderdaad van de Beatles), wanneer het incasso-bureau
weer eens contact opneemt.
Dit keer is het een neutrale
protest-song, bedoeld om mij van
een opnemen te weerhouden.
Ik ben eigenwijs en neem op.
'Met Barri', zeg ik schor. Het is
de dirigent van mijn koor. Ik had
beter naar mijn telefoon moeten
luisteren. Of Hans thuis is en of
ik (dus) vanavond het koor kan
inzingen.
lk zeg accoord en mijn dirigent
vraagt welk. Na nog wat misverstanden uit de weg te hebben
geruimd, besluiten wij, dat alles
weer in de haak is. waarop ik die
snel neerleg.
09.00 uur
Mijn eerste afspraak die dag; bij
de kapper. In een van de laatste
stoelen in Nederland , die nog met
de voet omhoog worden gepompt.
probeer ik krampachtig mijn hobby te vergeten, maar het lukt niet.
IDe rood-witte barber-pole draait
langzaam rondjes voor het raam;
ik raak er door gehypnotiseerd.
De snor van mijn kapper groeit,
zijn witte jas verandert langzaam
in een kleurige smoking en zijn
kale hoofd transformeert in een
stro-hoed met blauwe rand. Zijn
mond beweegt en ik weet, dat hij
het over het weer heeft; dat heeft
hjj altijd. Maar ik hoor hem niet
praten; hij zingt.
Eerst nog zachtjes. maar dan luider, steeds luider. Ik kan er niet
omheen en begin de Barritonpartij mee te zingen; luider,
steeds luider.
Mijn kapper kijkt verschrikt en

DABS-TUNES
begint me met zijn barritondeuze
aan te stoten. Ik word wakker en
luit met een klap mijn mond.
·voelt mijnheer zich goed?'
Haagt mijn barbier. Ik kijk in de
spiegel en zie mezelf zitten met
een schort om in een kinderstoel.
'Prima', zeg ik. 'ik stond in gedachten onder de douche, vandaar'. De kapper kijkt heimelijk
onder mijn stoel. alsof hij daar
een plas water verwachtte en
knipt dan haastig door.
'Wilt u een scheiding?' vraagt hij
nog. maar ik schud met mijn
hoofd; 'één is genoeg.'
10.00 uur
Werkbespreking met mijn secretaresse. Ze heet Truus, maar ik
noem haar Kathleen.
Deze bespreking is gelijk aan alle
voorgaande: 10 minuten voor het
bedrijf en 50 minuten privézaken.
'Heb je het verslag van Harmony
College al af? Zijn die 1500
kopieën voor de Conventie al gemaakt? Is die advertentie in
Dabs-Tunes met Ton geregeld?
Hoe laat krijg ik John Gram aan
de lijn? Is de lunch met Riet gereserveerd? Hoe laat komt de
BUMA? Is m·n show-pak al terug
van de stomerij?'
Deze en nog wat kleinigheden
passeren in rap tempo de revue.
Kathleen (Truus dus) drinkt koffie. ik water.
ll.OO uur
Lunch. Niet in de kantine vandaag. want die wordt al omgebouwd voor de repetitie van ons
koor vanavond. Dan maar naar
het eetcafé op de hoek.
Als ik met Riet op de Coolsingel
loop, speelt het carillon van het
Stadhuis 'Down our way' (dank
zij mijn broer).
Het eten is goed (noten-salade
met kruisbessen) en de samenwerking tussen DABS en HH
wordt beklonken.
15.00 uur
(Lange lunch dus). Ik loop nog
een keer over de afdelingen.
chrijf nog wat arrangementen en
ga vroeg naar huis.
20.00 uur
Repetitie. Ik laat de boys wat
video-opnamen zien van verleden
week en we zijn het erover eens.
dat we deze opname kunnen in-

zenden naar 'America's Funniest
Home Video's'.
De repetitie verloopt als gebruikelijk: zij zingen maar raak (dus
niet zoals ik het wil) en ik sla
niet zoals zij dat willen (ik sla
dus ook raak).
Hoe dan ook, een gezellige
avond.
23.30 uur
Ik trek thuis nog een fles DABSwijn open en de pitch-pipe uit de
bek van mijn hond.
De telefoon gaat onheilspellend.
'Zeker mijn broer' denk ik en ik
val in slaap op de bank. Mijn
vriendin dekt mij toe met de
bladmuziek van 'It's sleepy time
down south' en verlaat stilletjes
de B-flat op zoek naar een nieuwe vriend die gewoon van voetballen houdt.

Hans Eekels

• • • • • • • • • •

TU NA TICS
TEN EINDE

Barhershop-kwartet 'Tunatics·. opgericht in januari 1989 en houder
van twee bronzen DABS-medailles, is niet meer.
Het voert te ver om alle redenen
voor ons 'verscheiden' hier aan te
voeren, laten we maar zeggen dat
het om iets 'artistieks' ging.
We zijn nog steeds de beste
vrienden en zingen allemaal nog
met veel enthousiasme bij Coastline Chorus. Bovendien zullen we
vast nog wel eens zingend op een
afterglew worden aangetroffen.
Hierboven nog een foto, gemaakt
op een van onze laatste sing-outs.
Dank aan alle mensen. in het bijzonder alle leden van Coastline
Chorus die ons steunden en de
beste supporters vormden die een
kwartet zich maar kan wensen!
Boet, Ron, Jan en Cor
(voorheen Tunatics)

• • • • • • • • • •

JUBILEUM
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THE HEART

OF
HOLLAND CHORUS
Op 23 juni 1991 viert 'The Heart
of Holland Chorus', o.l.v. Tom de
Rooij, haar tweede lustrum met
een show in Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht.

J#/araan meewerken:
'The New City Harmonizers'
o. l.v. Tom de Rooi)

Kampioenskwartet 'Why Four'
en als speciale gaste:

ANITA MEIJER
Kaanverkoop:
De kaartverkoop is gestart op 5
maart. In de periode van 5 maart
tot 19 april, wordt exclusief voorvcrkocht aan Barhershop ederland. Dit garandeen u de beste
plaatSen. Aansluitend volgt de algemene voorverkoop via de
diverse voorverkoopadressen.
De kaarten à f 25.-- zijn gereserveerd na betaling. waarna zij u
worden toegezonden.
Bestelformulieren en nadere informatie worden verzonden aan het
secretariaat van uw koor, met het
verzoek deze ter beschikking te
stellen aan de leden en de
aanhang.

Info:
Jan van Rooijen
03484 - 1474
Ruud van Oorschot 030 - 894212
Dagelijks tussen 18.00 en 19.00 uw:

11
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HET REILEN
EN ZEILEN

V A N DE

DATABANK
Al enige tijd zijn Gerrit en Vera
van Dolder bezig met de Databank. In het begin liep het wat
stroef. maar nu loopt het prima.
Menige barbershop-club weet de
weg naar de Databank te vinden.
Dit jaar zijn er vele showavonden
gepland. sommige zelfs met een
internationaal karakter. De echte
barbershop-liefhebber kan zijn of
haar hart ophalen.
De Databank kan alleen beperkte
informatie plaatsen, dus kunt u
als organisator uw promotieanikei insturen naar de redactie.
Heeft u plannen of bijzondere informatie die in de Databank
thuishoren. stuur ze in.

Organisatie: SNOBS
Conventie 1991

Organisatie: Holland Harmony
Conventie 1991

19 t/m 21 april 1991
Göteborg. Zweden

6-7-8 juni 1991
'Koningshof te Veldhoven
Info: Jack Steketenburg
Telefoon 03402 - 63666

Organisatie: DABS
Harmony College
20 en 21 april 1991
'De Eikelkamp· te Eist
Info: Aat Snellink
Telefoon 08388 - 3664

Organisatie: BABS
Com·entie 1991
3 tlm 6 mei 1991
Bournemouth. Engeland

Organisatie: Harmony
International (Sweet Adelines)

Organisatie: SPEBSQSA
International Convention 1991
30 juni - 7 juli 1991
Louisville, Kentuckye USA

Organisatie: Heart of Holland
Chorus - Nieuwgein

Show-avond
23 juni 1991
Muziekcentrum Vredenburg
Utrecht
Info : J. van Rooijen
Telefoon 04384 - 1474

International Seminar 1991
8 - 12 mei 1991
Aberdeen. Schotland
Skean Dhu Dyce Hotel

• • • • • • • • • •

BARSERSHOP
DATABANK
Kopij naar: G. van Dolder.
Kempenaar 20-49. 8231 GA Lelystad

Organisatie: Southern Comfort
Barber Mates

Close (d'in) Harmony
Internationale Barbershop-show
Zaterdag I juni 1991
Philips Ontspannings Centrum te
Eindhoven
Info: Loek de Wen
Telefoon 040 - 512698

Organisatie: Harmony
International (Sweet Adelines)

International Directars
Seminar 1991
24 - 28 juli 1991
Tulsa, Oklahoma USA
Sheraton Kensington Hotel

Organisatie: SPEBSQSA
Harmony College 1991
Eerste week augustus 1991
Missouri State College
St. Joseph, Missouri USA

VK- Travel Consult
adviesburo voor reizen en evenementen
Postbus 1071 , 2400 BB Alphen ald Rijn
Telefoon 01720 - 34848- Telefax 01720 - 41248

-

Incentive reizen voor bedrijven en instellingen
Vervoer per vliegtuig, boot en luxe touringcar
Dagtochten en meerdaagse reizen voor gezelschappen
Organisatie van evenementen
Verzekeringen

laken doen met VK-Travel Consult betekent een ontspannen 'Pre-glow' en een perfecte 'Afterglow'

VRAAG GEHEEL VRIJBLIJVEND OFFERTE OF INFORMATIE
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Organisatie: The Gaggling Ganders Gang - Goes
Eerste Lustrum Show
1-t september 1991
"De Prins van Oranje" te Goes
Info: B. Dierlex
Telefoon OllOO - 16295
Organisatie: lABS
Com·entie 1991
~ tlm 6 oktober 1991
Limerick, Ierland
Info: Buz Millar
Tel. 061 - 4(JJ77
Fax. 061 - 315634
Organisatie: Harmony
Imemational (Sweet Adelines)
~Sth International Convention
8 - L2 oktober 1991
San Antonio, Texas USA
Organisatie: The Heart of
Holland Chorus

Barhershop Show
Speeldoos te Zaandam
30 november 1991
Info: C. Souren
Telefoon (JJ5 - 174688

Organisatie: Whale Ciry Sound Zaanstad
Barhershop Matinee Show
Speeldoos te Zaandam
I december 1991
Info: C. Souren
Telefoon (JJ5 - 174688
Organisatie: BABS - Engeland
Conventie 1992
Sirmingham - Engeland
2 t/m 5 mei 1992
Organisatie: Harmony International
Conventie .1992
Hotel Dellenhoven te Epe
Info: A. Snellenberg
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VERGADER INGEN
BESTUUR

EN
RAAD

VAN

AFGEVAARD IGDEN
27 april
11 mei
15 j uni
29 juni
7 september
28 september
2 november
23 november

Dagelijks Bestuur
RvA
Dagelijks Bestuur
RvA
Dagelijks Besruur
RvA
Dagel ijks Bestuur
RvA

Amerika-tour
10 - 20 oktober 1991
Info: J. Philips
Telefoon 03402 - 64917.

Organisatie: DABS
Conventie 1991
(OPTI E)
I t'm 3 november 1991
"Koningshof te Veldhoven
Info: Gommen Burger
Telefoon OU02 - 43580
Organisatie: The Harmony
Singers - Harderwijk
10-jarig bestaan
Cultureel Centrum Harderwijk
16 november 1991
Info: Wil de Vries
Organisatie: The Midland
Harmonizers - Ede
Internationaal Barhershop
Festival
23 november 1991
Marnix College te Ede
Info: ancy Tax
Telefoon 08380 - 20923
of Jan Schuurman van Rouwendal
Telefoon 08380 - 2(JJ78

~

()è!,i

.. 'i ~" The lrish
~
Assoc1at10n of
~Barbershop
~ _Jl.. Singers inv1te all
.,W Barbershoppers
4, ~ !!S1 CR
. trom across the
1
.,.. ~ """"' ·.· seas to join with
them du~~ng lhetr t991 Convention
wh1Ch will be held in L1merock Cily,
freland trom 4-6 October. 1991.
L1mertCk City (population 60.000)
IS lreland's lhtrd largesl c11y and 1s
Sttuated on lhe lovely R1ver
Shannon.
All Barbershoppers w11f receove a
real lrtsh welcome durtng the week·
end w hoch will inctude Receptoons.
Banquets. Workshops and marvel·
lous s1ng1ng opportunotoes.
Thos very young Assoc1atoon
would reaDy apprecaate a vosot trom
more experoenced Barbershop
groups or 1ndividuals.
,.. "'

Jf
g "'

$1;

Why nor stay longer and s1ng
your way around lreland 1n
"Dublin·s Fair City· by the "Lakes
ol K1llarney· and "Watch !he sun
go down on Galway Bay·

For further details contact:·
B az M illar,
Shan non Oevefopment,
The Granary,
L imerick ,
lrela nd.
Tef~phon e :

061-40777

F ax : 061·315634

Organisatie: Whale City Sound Zaanstad
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DABS- BARSERSHOP-SHOP
Dankz.ij een goede verkoop in 1990 is de Barhershop-Shop flink uitgebreid . Indien u belangstelling heeft voor een of meer van de hieronder
vermelde artikelen. kunt u deze bestellen bij:
Heleen Burger. Steenweg 15. 4423 AL Schorc. telefoon 01102 - 43580.
omschrij\ ing artikelen

prijs

DABS - Introductie brochure
DABS - speldjes
DABS - ticker. formaat 70 x 390 mm
DABS - sticker. formaat 100 x 100 mm
DABS - pennen
DABS - schildje
DABS - videoband Competitie Conventie 1989
DABS - videoband Show Conventie 1989
DABS - videoband Competitie Conventie 1990
DABS - videoband Show Conventie 1990
DABS - cassetteband top 10 choruses
DABS - cassetteband top 15 quanets
DABS - cassetteband Show Conventie 1990
Diverse cassettebanden
1987 top twcnty quanets
1988 top twenty quanets
1987 top sixteen choruses
1988 top sixteen choru es
1988 CD top twenty quanets
1989 CD top twenty quanet
1990 CD top twenty quanets
1988 CD The Golden Anniversary sixteen choruses
1989 CD The sixteen choruses
1990 CD The 1990 competing choruses
Diverse boeken en naslagwerken
Heritage or Harmony songhook
Vocal Techniques
The Music Leadership
Show Manual
Just Plain Barhershop
Songs of lnspiration
Be A Barberpolc Cat
To Sing In English
A Road To Be A Better Singer
Barhershop-zeep
Zilveren mulit:ksleutel
Gouden muzieksleutel
Barberpole speldje: Lead, Bari. Bass. Tenor
Garfield T-shirt: My Dad Is A Barhershopper
T-shirt met Lead, Baritone. Bass. Tenor
Masterkey
ote Selector
Post ott:l>
Diverse soorten stickers vanaf

f
f
f
f
f
f
f
f

...... . . . ......... . . ....
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f
f
f
f
f
f
f
f
f

f

f
f
f
f
f

f
f
f
f
f
f

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

1.00
5.00
2.50
1.00
1.00
45.00
35.00
35.00
35.00
35,00
12.50
12,50
12.50
10,00
26.95
26.95
26.95
26.95
34.95
34.95
34.95
34,95
34,95
34.95
32,50
24,95
36,00
12.50
3,50
3,50
3,50
48,00
19,95
4,95
7.95
9.95
19.95
15.75
27.95
24,95
5.95
7.95
2.25
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DISTRIBUTIE
DABS-TUNES
'Dabs-Tunes'. het informatieblad
voor de leden van de 'Dutch
Association of Barhershop Singers' wordt automatisch toegezonden aan de ecretariaten van de
BHC's en BHQ's, die het op hun
beurt uitdelen aan de leden van
deze koren en kwanenen.
Bovendien worden er Dabs-Tunes
aan de besturen van bevriende organisaties gestuurd.
Evenwel dit informatieblad is niet
alleen voor barhershoppers bestemd, maar voor ieder die
belang telling heeft voor barhershop in het algemeen en in het
bijzonder informatie over DABS,
koren en kwartetten wil ontvangen.
Voor deze belangstellenden is er
de mogelijkheid van een abonnement.
Dit abonnement kost f 15,00 per
jaar, en U ontvangt dan DabsTunes 5x per jaar.
Het abonnement kan elk gewenst
moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij 2 maanden
vóór elk nieuw kalenderjaar
schriftelijk is opgezegd.
U kunt zich opgeven bij:
'DABS-TUNES'
Hon karnperweg 5,
6741 CA Lunteren.
Beste barberschoppers, het is leuk
wanneer jullie trachten ons clubblad aan de man te brengen.
lmmers op deze manier rnaken
we onze hobby aan een groter
publiek bekend.

DABS-TUNES
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ORGANISATIE EN LEDEN VAN D ABS
B EST UU R
• P re s i d e n t
THEO C. VAN OIJK
Molenstraat 18. 5211 OR 's-Hertogenbosch
- ereloon 073-145550
• S e c re t a r y
AAT J. SNELLINK
~skamperweg 5. 6741 CA Lumeren
-ereloon 08388-3664
• Tr e asu r e r
GOMMERT 8URGER
Steenweg 15. 4423 AL Schore
- e'e1oon 01102·43580
Bank: Amro-bank Kapeffe
t.n.v. OABS. nr. 49.66.83.632.
Giro van de bank: nr. 1068635.
• Pub/ie Relallons TON VAN AART
[)eçde Morgendreef 20.
5233 NK 's-Hertogenbosch
Telefoon 073-421191
• Musical Coórdi n ator
BOB SLAVENBURG
Senogenstraat 26, 4131 BC Vranen
Telefoon 03473-72770
• L fd
HARRY BLAAUW
<kJde Middelburgse Haven 2, 4351 PA Veere
-elefoon 01181· 1964
• L id
STEF VAN OE VEN
landoer1e 1, 5507 RJ Oerle
- elefoon 04905-2511

'a-H E R T 0 G E N B 0 S C H
BHC - Ouketown Berbershop Singers
Secr.: H. van de Brink. Weth. Noppenlaan 37
5243 XL Rosmalen. Tel. 04192-14825
Repetitie: dinsdag 20.00 · 22.30 uur.
LEL YS TAD
BHC - The Seabottom Singers
Secr.: W. Zaalmink, Jol 30.29.
8243 HA Lelystad. Tel. 03200-27785.
Repetitie: woensdag 20.00- 22.30 uur.
DE MEERN
BHC • The Mldholland River Blenders
Secr.: P. Meijer, Kerkweg 46.
3603 CM Maarssen. Tel. 03465-69446.
Repetitie: dinsdag 19.30 - 22.00 uur.
NIEUWEGEI N
BHC - The Heart of Holland Chorus
Secr.: J. Philips, Postbus 291.
3430 AG Nieuwegein, Tel. 03402-66987.
Repetitie: dinsdag 20.00 • 22.30 uur.

L EDE N KOREN
A PELDOORN
BHC - ABC The College Barbers
Secr.: T. Vermeulen. Bouwmeestershoeve 13.
-326 RM Apeldoorn. Tel. 055-420284
'lepetitie: woensdag 20.00 • 22.00 uur.

Z A AN STAD
BHC - Whale City Sound
Secr.: C. Souren, Bolksbeek 148,
1509 EH Zaandam, Tel. 075-174688.
Repetitie: dinsdag.

BRUSSEL
BHC • Capita! Chordsmen
Secr.. J . Slemerdink, Wilde Rozenlaan 8.
B-1970 • Wezembeek-Oppem. Belgiê
Tel 32·2·731 7461
Repetitie: vrijdag 20.00 • 22.00 uur.
EDE
BHC • The Mldland Harmonlzers
Secr.: J. van de Pol. Anemoon 12,
6721 ZB Bennekom. Tel. 08389-17231 .
Repetitie: donderdag 20.00 · 22.30 uur.
EINDHOVEN
BHC - Southern Comfort Barber
Mat es
Secr.: C. Roelants. Tomakker 85,
5673 LC Nuenen. Tel. 040-839388.
Repetitie: woensdag 20.00 • 22.30 uur.
GOES
BHC-The Gaggllng Ganders Gang
Secr.: M. Egter van Wissekerke .
Trumanstede 91135. 4463 WC Goes.
Tel 01100-15314.
Repetitie: donderdag 20.00 • 22.30 uur
HARDERWIJK
BHC - The Dotphin Barber Mates
Secr.. A. van Oiermen, Startemelk 63.
3844 LN Nunspeet. Tel. 03410-13821.
Repetitie: woensdag 20.00 uur

RHEN O Y
BHO • High Deflnltlon
Info: B. Bouwer. Oe Brink 7
4152 GA Rhenoy. Tel. 03458·3437
UTRE C HT
BHQ • Special Blend
Info: B. van Heek. Livingstonetaan 35
3526 HA Utrecht. Tel. 030-896402
VLI SS INGEN
BHO - Special Oellvery
lnlo: L. Schoule, Kasteetstraat 54,
4381 SL Vlissingen, Tel. 01184-13164.
W A GENBERG
BHO · De Sox B.S.Q.S.T.
Info: J. van Wonderen. Dorpsstraat 11 .
4845 CC Wagenberg . Tel. 01693-3346.

V LI SS INGEN
BHC • Coastllne Chorus
Secr.: H. Blaauw,
Oude Middelburgse Haven 2.
4351 PA Veere, Tel. 01181 -1 964.
Repetitie: dinsdag 20.00 uur.
WINTERSWIJK
BHC - The Greyhound Berbershop
Singers
Secr.:P. Kos. Scholtenenk 43,
7101 SJ Winterswijk. Tei.05430-17B39.
Repetitie: woensdag 19.45 - 21.30 uur

NIEUWEGEIN
BHQ - Why Four
Info: J. Kemme. Hrndewelde 15,
3437 EJ N1euwegein. Tel. 03402-49699.

WINTE R SWIJK
BHQ - For In Fun
Info: G. Oukes. Groen van Prinstererstr. 44
7103 GL Winterswijk, Tel. 05430-20584.
Z AA N DAM
BHQ - The Bards
Info: H Hoeksema. Kerkemeer 4,
1921 XW Akersloot. Tel. 02513-15206
ZAANDAM
BHQ • Four-teaved Clover
Info: H Klein Haneveld. (endracht·
straat 61. 1541 AE Koog a/d Zaan
Tel. 075-702387

.

LEDEN KWARTETTEN
BRUS S EL
BHQ - Single Act
lnlo: Lindley Gram. Rue de Louvain 23,
B 5998 Beauvechain België, Tel. 010-866725

Z AANDAM
BHQ - The Mlll Mates
Info: M. Faber. Westzirde 352,
1506 GK Zaandam. Tel. 075-160968
ZOELM O ND
BHO· Final Deelsion
Info: H. Pekelharing. Dorpsstraat 5.
4111 KR Zoelmond, Tel. 03453·2791

EDE
BHQ • Nlght Shift
info: J. van de Pol, Anemoon 12.
6721 ZB Bennekom. Tel. 08389-17231.
HARDERWIJK
BHQ • Mld Four
lnlo: B. Taylor, Trumanlaan 23,
3844 BE Harderwijk. Tel. 03410·15471.
'a· HERTOGENBOSCH
BHQ • Gents' auartet
Info: A. Viguurs. Kruisstraat 11 .
5211 OT 's-Hertogenbosch,
Tel. 073-136661.
N I EUWEGEIN
BHQ - For Pteasure
Info W. Elsink. Nachtegaal 16,
3435 AK Nieuwegein. Tei.03402-37313.
NIEUWEGE I N
BHQ - High and Mighty
Info: R. Oannenburg. Reigersbek 118,
3434 XP Nieuwegein. Tel. 03402-64947
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